
Regulamin Amatorskiej Ligi Badmintona  

 

 
1. Organizator: Paczek Badminton School 

2. Termin rozgrywek : niedziela (dwie w miesiącu ) w okresie 13.10.2019- 14.06.2020  

w godzinach 12-15. 

3. Miejsce : Centrum Sportowe  STACJA NOWA GDYNIA  ul. Sosnowa 1  Zgierz 

4. Zgłoszenia: 

Zawodnicy mogą zgłaszać się do ligi na pojedynczą kolejkę w dowolnych momencie 

trwania rozgrywek. 

Do ligi gier podwójnych zawodnicy zgłaszają się parami. W zgłoszeniu należy podać imię i 

nazwisko dwójki zawodników którzy będą grali debla bądź mixta. 

            Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz numer telefonu.  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres : hubertpaczek@poczta.onet.pl  bądź telefonicznie  

pod numer 693 416 005 najpóźniej do godziny 15:00 w  sobotę  poprzedzającą rozgrywki 

danej kolejki.  Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia przysłanego po 

terminie.                                                                                                                          

5. Minimalna liczba zgłoszeń do rozegrania kolejki to 4 zawodników/par. W przypadku 

mniejszej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej kolejki. 

6. W przypadku dużej liczby  zgłoszeń (powyżej 8 zawodników/par) zawodnicy/pary zostaną 

podzieleni na grupy. 

Maksymalnie w jednej kolejce może brać udział 12 zawodników / par 

 

7. Liga rozgrywana jest systemem grupowym  każdy z każdym.  

8. W lidze gier podwójnych nie ma podziału na kategorie debel, mixt. Wszyscy zgłoszeni do 

rozgrywek grają razem w jednej kategorii GRY PODWÓJNE. 

9. Zawodnicy w każdym meczu rozgrywają dwa sety. W zależności od liczby zgłoszonych 

zawodników sety będą rozgrywane do 11 ; 15; lub 21 punktów 

10. Po rozegraniu kolejki  zawodnicy zajmujący I i II  miejsce w  swojej grupie awansują grupę 

wyżej natomiast zawodnicy zajmujący dwa ostatnie miejsca w danej grupie spadają grupę 

niżej.  Po zakończeniu  kolejki o miejscach w grupie decyduje : 

a) stosunek setów wygranych do przegranych 

b) stosunek punktów zdobytych do straconych 

c) Wynik bezpośredniej konfrontacji 
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11. Punktacja. 

Maksymalnie zawodnik może uzyskać : 

W grupie A – 20 punktów ;  W grupie B – 15 punktów  

MIEJSCE GRUPA   A GRUPA   B 

1 20 15 

2 18 13 

3 16 11 

4 14 9 

5 12 8 

6 11 7 

7 10 6 

8 9 5 

 

 

 

 

12. Opłaty. 

A) Jednorazową opłatę „Wpisowe” w wysokości 40 zł należy uiścić u prowadzącego przed 

pierwszym udziałem. Wpisowe płaci każdy zawodnik bez względu na liczbę 

rozgrywanych kolejek 

B) 50 zł(liga singlowa) / 30 zł (osoba liga deblowa) – koszt udziału w rozgrywkach jednej 

kolejki. (płatne u organizatora) 

13. Zawodnicy bioroący udział w lidze wyrażają zgodę na wykonywanie oraz  zamieszczanie 

przez organizatora ich zdjęć w internecie oraz na umieszczanie ich danych osobowych na 

facebooku. 

14. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.  

15. Do klasyfikacji  końcowej  brane są punkty z 12 najlepszych  startów wraz z  punktami 

bonusowymi. Punkty bonusowe można uzyskać po przez: 

a) Po rozegraniu kolejki zawodnicy zajmujący miejsca 1-3  otrzymają bonifikatę punktową  

1 Miejsce - 3 pkt ; 2 miejsce - 2 pkt ;  3 miejsce - 1 pkt 

16. Zawodnicy/pary zajmujący pozycję 1- 4 w klasyfikacji końcowej dnia 14.06.2020 rozegrają 

finałowa rundę (mecze każdy z każdym) w celu wyłonienia ostatecznych miejsc na podium. 

17. Zawodnicy rozgrywają mecze własnymi lotkami. 

18. Po zakończeniu rozgrywek zawodnicy zajmujący w końcowej klasyfikacji miejsca 1-4 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

19. Udział w Amatorskiej Lidze Badmintona jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 


